
Musik i sommarkväll 2021 
Nu kommer ännu en sommar med ljuv musik i Västervåla kyrka. 

Genom att senarelägga starten av årets serie med sommarmusik så slipper vi (förhoppningsvis) förra 
sommarens komplikationer som uppstod i och med att besöksantalet begränsades till 50. Då fick vi 
dela ut ett begränsat antal gratisbiljetter vilket gjorde att besökarna var tvungna att ta sig till 
Lindgården eller Nya serveringen för att hämta biljetter flera dagar i förväg. Många var glada åt att det 
över huvud taget blev musik det året så i år hoppas vi att ännu fler blir ännu gladare när vi slipper 
krånglet. I skrivande stund är det ju inte säkert att det blir helt krångelfritt i år heller. Vi kan inte säga 
exakt hur många vi kan släppa in, eftersom det beror på hur sällskapen och familjebildningarna ser ut. 
Om alla kommer som solitärer och skall hålla avstånd så ryms inte lika många som om många 
kommer i flockar som kan sitta tätt. Kommer man till kyrkan och tycker att det verkar vara för trångt 
men ändå inte vill vända i dörren så kommer vi att ha några få platser öppna på läktaren. Är man 
ovaccinerad eller känner sig rädd av andra skäl så kanske man bör undvika att bevista Musik i 
sommarkväll. 

Vi hoppas och tror att vi gemensamt skall kunna lösa eventuella problem och att vi alla kommer att 
kunna känna oss lite mer ”normala” och känna igen oss i hur livet kunde vara innan ”pestens tid”. 

Som vanligt har vår kyrkomusiker Lena Martinsson lyckats få till ett varierat och högkvalitativt 
program för sommaren och jag hoppas att många kommer att få njuta av ett liv fyllt av fin musik och 
annat gott som hör sommaren till. 

Med en önskan om Guds rika välsignelse 

Henrik Rydberg, kyrkoherde i Västanfors Västervåla församling 
epost: henrik.rydberg@svenskakyrkan.se 

(Årets upplaga av konsertserien Musik i sommarkväll bjuder en konsert varje tisdag kl 19 i Västervåla 
kyrka den 6 juli-17 augusti.) 
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